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The device uses a high-performance chip and supports HD video. It is CE and 
FCC certified. The resolution is interpolated Full HD 1080p. Before using the 
product, carefully read this user manual.

Controls and functions
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1. Power interface
2. USB interface
3. Power
a) Turn on / off

To turn On the unit, press and hold the “Power“ button switch. The camera will start up and 
automatically begin recording.
To turn OFF again, press and hold the “Power” button switch. The camera will automatically 
save the recording and turn OFF.

b) Turn the display on / off 
Tap the power button while in standby mode to turn On / OFF.

4. Menu / SOS
a) Menu 

Press Menu in standby mode to enter the Settings menu. Use the “Left” and “Right” buttons 
to navigate the menu and click ”OK” to confirm the selection. Press Menu to exit the Settings 
menu.

b) SoS
Press Menu in Video mode to manually lock the recorded video. The recording can not be 
automatically overwritten.

5. Mode
Press Mode to switch between Video / Photo / Playback modes.

6. Left
a) Left

Press to navigate up in the menu and in Playback mode.
b) Switching between Camera 1 and Camera 2 

Pressing “Left” in Photo mode or Video mode toggles between Camera 1 and Camera 2.
c) Turn Motion Detection on / off

Press and hold “Left” in standby mode to start motion detection. Press the button again to 
turn OFF motion detection.

d) fast reverse playback
Press “Left” during video playback to reverse the playback.

7. Right
a) Right

Press to navigate down in the menu and in Playback mode.
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b) Sound on / off
While in Video mode press “Right” to turn OFF the audio whilst recording. Pressing the 
button again switches the audio back on.

c) fast forward
Press “Right” button in Record mode to fast forward.

d) Rear-view camera display
Press the “Right” button in Standby mode to turn the rear-view camera display On or OFF.

8. OK
a) Recording

To record press the ”OK” button in Video mode. Pressing the button again will stop the 
recording.

b) Taking a photo
Press the ”OK” button in Photo mode to take a photo. 

c) Playing video
Press the ”OK” button in Playback mode to start video playback.

d) Confirmation
Press ”Menu” in the Video / Photo / Playback modes to enter the Settings menu. Press “Left” 
and “Right” to navigate through the menu and press ”OK” to confirm your selected option.

Installation instructions
1. Turn OFF your vehicle engine.
2. Insert the memory card into the slot.
     Note:  Use only cards with a high transfer speed (higher than class 6). The card capacity 

should be no less than 512 megabytes and no more than 32 gigabytes.

3. Attach the device to the interior rear-view mirror of the car.
4. Insert the car charger into the car cigarette lighter.
5. Connect the car charger to the USB socket on the device.
     Note: Fasten the car charger cable around the windscreen of the car.
6.  Install the rear-view camera on the rear window to cover the area behind the vehicle. Place 

the cable along the chassis of the car. After completing the installation, connect the cable 
to the back of the camera.

7. Set the lens so that it faces parallel to the ground.
8. Start the engine and check that the device is properly installed.
     Note:  If installed correctly, the status light will be On. Turn On the device and switch to 

Video mode. The recording indicator will light up. Make sure that the picture is good. 
In any case of problems, please contact our support.
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Functions
1. Automatic recording
After starting the car engine the car camera automatically starts recording; the camera charging 
light will come on. After turning OFF the car engine, the camera automatically switches OFF 
and stores the recording. The video files are saved on the memory card separately. Once the 
memory card is full, the camera will automatically overwrite the oldest unlocked recording.
Note:  A.  The recording time can be set in the menu at three durations: 2 / 3 / 5 minutes.

B.  The recordings of the front and rear camera are stored separately in the folders named 
DCIM and DCIMB.

C.  Lighter is constantly energized in some cars. It is necessary to disconnect camera from 
power supply by touch of a button on lither adapter in these cases.

D.  When the camera connected to the voltage is turned off, you can turn it on by holding 
down the power button. The automatic recording automatically starts recording in 
this case.

2. Manual recording
If you hold down the power button for 3 seconds, the camera turns on, automatically begins 
recording and the LED lights are activated. To turn the camera off, press the power button for 
3 seconds. The camera automatically saves the recording and turns off.

3. Camera modes
The device has three modes Photo / Video / Playback. Switch between them In standby mode 
by tapping “Mode” button.

4. Motion detection function
In standby mode, press and hold “Left” button. Once the lens senses movement, the camera 
will start recording automatically. If the lens does not sense another movement within 
5 seconds, the camera automatically stops recording. If you want to disable the motion 
detection function press and hold “Left” button in standby mode.

5. G-sensor
The device is equipped with an impact sensitive sensor called the G-sensor. If an accident 
occurs the vehicles sensor records the situation and the camera automatically locks the 
actual recording against being overwritten to an optional 2 / 3 / 5 minutes after the accident.  
A padlock icon will appear on the lower left part of the display. The locked recording is stored 
in a special folder and can not be overwritten whilst loop recording.
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“Tip”:  G-sensor sensitivity can be set in the Settings menu depending to the current 
requirements.

6. File lock function
The device includes a feature which allows a file to be locked at the touch of a button.
In Video mode, pressing “Menu” button locks the recording and prevents it from being 
overwritten to an optional 2 / 3 / 5 minutes after.

7. Setting the time and date
In Standby mode press the “Menu” button to access the Settings menu. Use the “Left” / “Right” 
buttons to navigate to the ”Set date and time” menu and click ”OK” to select it.
Note:  The date and time is displayed when recording video. Therefore, before recording, 

always make sure you have the date and time set correctly. 

8. Mute Function
The Mute function can be initialised by pressing the “Right” button whilst recording. The 
microphone icon in the lower left corner will then be crossed out. The mute function does 
not affect the image of the recording, it only mutes the audio. Tapping “Right” button again 
will unmute the audio.
Note:  All settings are automatically saved. After restarting the camera it is not necessary to 

perform the sound settings again. 

9. Disc mode
Connect the device via the USB cable to the computer. The screen displays two options: USB 
connection and Charging. Use the “Left” and “Right” buttons to select the USB connection and 
press ”OK”.

10. Saved recordings
The camera automatically saves the video recordings. To view the stored recordings, press the 
Mode button until you are in Playback mode. Use the “Left” and “Right” buttons to navigate 
through the entries. To play the selected recording press ”OK”. To exit Playback mode tap the 
Mode button.

11. View from the rear-view camera
First connect the car charger to the camera and connect the black wire from front camera to 
the rear-view camera and the red wire to the reverse lights. If the camera is installed correctly 
when the car is in reverse the image should automatically switch to that of the rear-view 
camera with the reversing lines. The video resolution of the camera can be adjusted in the 
rear-view camera settings.
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12. Parking Mode
If parking mode is activated any impact will automatically turn the camera on and begin 
recording. If there is no further impact within 20 seconds the camera turns off and stops 
recording.

13. White balance, contrast and exposure
For best image quality, you can adjust the white balance, contrast and exposure. In the settings 
menu, select the appropriate option and set the perfect image with the “Left” / “Right” buttons.

Technical parameters

Image sensor 130 W

Resolution Front camera: 1920 x 1080  
Rear camera: 1280 x 720

Camera viewing angle 140 degrees

Video resolution
Full HD 1920 x 1080,  
HD 1280 x 720,  
VGA 640 x 480

Photo resolution 1280 x 960, 1600 x 1200, 2048 x 1536

Video format MOV / H.264

Picture format JPEG

Storage temperature -30°~70°

operating temperature 0°~50°

operating humidity 15 - 65 % RH

Memory capacity Supports up to 32 GB Micro SDHC

Voltage DC5V
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Other information 

1) For households: This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human 
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable 
reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection 
systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product 
for environmental safe recycling. In case of incorrect disposal of this kind of wastes user can 
be fined according to national laws. User information for disposal of electric and electronic 
devices in countries outside the EU: The symbol stated above (crossed recycle bin) is valid 
only in countries in European Union. For correct disposal of electric and electronic devices ask 
your city hall or distributor of these devices. Everything is expressed by the symbol of crossed 
recycle bin on product, cover or printed materials. 

2) You can determine a warranty service at the place of purchase. In case of technical problems 
or queries contact your dealer who will inform you about the following procedure. Follow 
the rules for work with electric devices. User is not allowed to disassembly the device neither 
replace any of its components. To reduce the risk of electric shock, do not remove or open the 
cover. In case of incorrect setup and plug in of device you will expose yourself risk of electric 
shock. 

Declaration of Conformity: 

Hereby, MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o., declares that all LAMAX products are in compliance 
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC. 
Products are intended for sale without any restriction in Germany, Czech Republic, Slovak 
Republic, Poland, Hungary and other EU countries. Products are covered for two years 
warranty, unless otherwise stated. You can download the Declaration of Conformity from the 
website: www.lamax-electronics.com.

Exclusive importer of LAMAX product in EU: 

MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
http://www.lamax-electronics.com.
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Diese Anlage verwendet einen Hochleistungschip und unterstützt das Full HD-
Video. Sie ist laut CE und FCC zertifiziert. Die Auflösung ist eine interpolierte 
Full HD 1080p. Lesen Sie vor der Anwendung des Produktes sorgfältig dieses 
Benutzerhandbuch durch.

Bedienung und Funktionen

1. Versorgungsstecker
2. USB-Stecker
3. Hauptschalter
4. Menu / SOS

5. Mode
6. Links
7. Rechts
8. OK
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1. Versorgungsstecker
2. USB-Stecker
3. Hauptschalter
a) Gerät Ein- / Ausschalten

Zum Einschalten des Gerätes muß der Hauptschalter gedrückt und einige Sekunden 
festgehalten werden. Die Kamera startet und die Aufnahme beginnt automatisch.
Zum Ausschalten des Gerätes muß wieder der Hauptschalter gedrückt und festgehalten 
werden. Die Kamera speichert automatisch die Aufnahme und schaltet sich aus.

b) Ein- / Ausschalten des Bildschirms
Drücken Sie im Bereitschaftsmodus kurz den Hauptschalter und schalten hiermit das 
Display der Kamera aus. Die Kamera läuft weiter. Durch wiederholtes kurzes Betätigen des 
Hauptschalters schalten Sie den Bildschirm wieder ein.

4. Menu / SOS
a) Menu 

Durch Betätigen der Taste „Menu“ im Bereitschaftsmodus schalten Sie ins Menu 
Einstellungen um. Im Menu bewegen Sie sich mit den Tasten „Links“ / „Rechts“ und mit der 
Taste „OK“ bestätigen Sie die Wahl. Durch wiederholtes Betätigen der Taste „Menu“ verlassen 
Sie das Menu Einstellungen.

b) SoS
Die Filmaufnahme wird durch Betätigen der Taste „Menu“ im Modus Video manuell gesperrt. 
Die Aufnahme kann nicht automatisch umgeschrieben werden.

5. Mode
Durch Betätigung der Taste “Mode” im Modus Video / Foto / Spielen schalten Sie zwischen 
einzelnen Moden um.

6. Links
a) Links

Zur Bewegung nach oben im Menu und im Modus Umspielen.
b) Umschalten zwischen der Kamera 1 und Kamera 2 

Durch Betätigung der Taste “Links” im Modus Foto oder im Modus Video schalten Sie 
zwischen den Kameras 1 und 2 um.

c) Ein- / Ausschalten der Bewegungsdetektion
Drücken Sie und halten die Taste „Links“ im Bereitschaftsmodus fest. Dadurch wird die 
Bewegungsdetektion eingeschaltet. Durch wiederholtes Betätigen der Taste schalten Sie 
die Bewegungsdetektion wieder aus. 

d) Schnelles Rückspielen
Durch Betätigung der Taste „Links beim Videoumspielen wird das schnelle Rückspielen 
gestartet.
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7. Rechts
a) Rechts

Zur Bewegung nach unten im Modus Spielen.
b) Ein- / Ausschalten des Ton

Beim Betätigen der Taste „Rechts“ schaltet sich bei der Aufnahme der Ton aus. Wiederholtes 
Betätigen der Taste schaltet den Ton wieder ein.

c) Schnelles Vorwärtsumspielen
Durch Betätigung der Taste „Rechts“ beim Umspielen der Videoaufnahme wird schnelles  
Vorwärtsspielen gestartet. 

d) Projektion von der Rückkamera
Durch Betätigung der Taste „Rechts” im Bereitschaftsmodus wird die Projektion von der 
Rückkamera ein- / ausgeschaltet.

8. OK
a) Aufnahme

Die Aufnahme wird durch Betätigung der Taste „OK“ im Modus Video eingeschaltet. 
Wiederholtes Betätigen der Taste schaltet die Aufnahme aus.

b) fotografieren 
Durch Betätigung der Taste „OK” im Modus Foto wird ein Lichtbild geschafft.

c) Video spielen
Durch Betätigung der Taste „OK” im Modus Spielen wird das Video gespielt.

d) Bestätigung
Durch Betätigung der Taste „Menu” im Modus Video / Foto / Spielen schalten Sie ins Menu 
Einstellungen um, durch Betätigung der Tasten „Links“ / „Rechts“ können Sie sich im Menu 
bewegen. Durch Betätigung der Taste „OK“ wird Ihre Wahl bestätigt.

Hinweise zur Installation
1. Stellen Sie den Motor des Wagens ab.
2. Legen Sie die Speicherkarte in den Slot ein.
      Anmerkung: Verwenden Sie nur Karten mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit (höher als 

Klasse 6). Die Kapazität der Karte sollte nicht kleiner als 512 MB und größer als 32 GB sein.
3. Befestigen Sie das Gerät auf den Rückblickspiegel im Wagen.
4. Stecken Sie das Autoladegerät in den Slot für Zigarettenanzünder  ein.
5. Schließen Sie das Autoladegerät in die USB-Buchse im Gerät an.
      Anmerkung: Befestigen Sie das Kabel des Autoladegerätes um die Windschutzscheibe herum.
6.  Installieren Sie die Rückkamera auf die Heckscheibe so, daß sie den Raum hinter dem 

Wagen aufnimmt. Verbinden Sie den roten und schwarzen Draht der Rückkamera mit dem 
Rückfahrlicht und verlegen das Kabel entlang des Chassis des Wagens. Schließen Sie nach 
der Beendigung der Installation das Kabel der Rückkamera zum Rückblickspiegel an.
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7. Stellen Sie das Objektiv so ein, daß es parallel mit dem Erdboden gerichtet ist.
8. Starten Sie den Motor und überprüfen Sie die Richtigkeit der Gerätinstallation.
     Anmerkung:  Ist das Gerät richtig installiert, leuchtet die Kontrolleuchte. Schalten Sie 

das Gerät ein und schalten in das Modus Video um. Die Kontrolleuchte für 
Aufnahme leuchtet auf. Überprüfen Sie, ob das Bild i. O. ist. Kontaktieren Sie 
beim Auftritt jedweder Probleme unseren Unterstützungsservice. 

Funktionen
1. Automatische Aufnahme
nach dem Starten des Fahrzeuges beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme; die 
Kontrolleuchte der Aufladung leuchtet, die Kontrolleuchte der Kameraeinschaltung leuchtet.  
nach dem Abstellen des Motors schaltet sich die Kamera automatisch aus und die Aufnahme 
wird gespeichert. Die Videodateien werden auf der Speicherkarte einzeln gespeichert. Sobald 
die Speicherkarte voll ist, beginnt die Kamera automatisch mit der Umschreibung der ältesten 
nicht gesperrten Aufnahmen. 
Anmerkung:  A.  Die Dauer der Aufnahme kann im Menu in der Stufen je 2 / 3 / 5 Minuten 

eingestellt sein.
B.  Die Aufnahmen der vorderen und hinteren Kamera werden einzeln in die 

Komponenten mit den namen „DCIMA” und „DCIMB” gespeichert.
C.  Bei manchen Fahrzeugen ist der Zigarettenanzünder andauernd spannungs-

führend. In diesen Fällen muß die Kamera von der Spannungsquelle mit der 
Taste auf dem Adapter des Zigarettenanzünders abgeschaltet werden. 

D.  Ist die an die Spannung angeschlossene Kamera ausgeschaltet, kann sie durch 
Festhalten des Hauptschalters eingeschaltet werden. Die Funktion automatische 
Aufnahme schaltet das Aufnehmen automatisch auch in diesem Fall ein.

2. Verwenden der Funktion manuelle Aufnahme
Halten Sie denn Hauptschalter binnen 3 Sekunden fest, schaltet sich die Kamera ein und 
beginnt automatisch mit dem Aufnehmen und die Betriebsdiode leuchtet auf. Wenn Sie die 
Kamera ausschalten wollen, drücken Sie erneut den Hauptschalter binnen 3 Sekunden fest. 
Die Kamera speichert automatisch die Aufnahme und schaltet sich aus.

3. Modi der Kamera
Das Gerät bietet drei Modi ein: Foto / Video / Umspielen. Im Bereitschaftsmodus wird zwischen 
diesen Modi durch kurzes Betätigen der Taste „Mode” umgeschaltet.

4. Funktion der Bewegungsdetektion
Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste „Links“ und halten sie länger fest. Registriert 
das Objektiv ein bewegliches Objekt, beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme. 
Registriert das Objektiv binnen 5 Sekunden keine weitere Bewegung, schaltet die Kamera 
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automatisch die Aufnahme aus. Wenn Sie die Funktion der Bewegungsdetektion ausschalten 
wollen, drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste „Links“ und halten sie länger fest, oder 
schalten Sie im Menu Einstellungen den Posten „Bewegungssensor“ aus.

5. G-Sensor
Das Gerät ist mit einem empfindlichen Stoßsensor, sog. G-Sensor ausgestattet. Im Falle eines 
Unfalls erfaßt der Sensor diese Situation und die Kamera versperrt automatisch die Aufnahme 
gegen Überschreibung und zwar wahlweise, auf 2 / 3 / 5 Minuten. Auf dem Display erscheint 
links unten Schaltfläche mit Hängeschloß. Die gesperrte Aufnahme wird in einem speziellen 
Ordner gespeichert und kann mit einer Zeitschleife nicht überspielt werden. Das Ein- / 
Ausschalten des G-Sensors finden Sie im Menu Einstellungen.
“Tip”:  Die Empfindlichkeit des G-Sensors können Sie im Menu Einstellungen laut aktueller 

Situation und Anwendung einstellen.

6. Sperrfunktion der Datei
Das Gerät beinhaltet eine Sperrfunktion der Datei gegen Überschreiben mit einer Taste. 
Drücken Sie im Modus Video kurz die Taste „Menu“ und die Aufnahme wird gegen 
Überschreiben in der Länge von 2 / 3 / 5 Minuten nach der Betätigung gesperrt. 

7. Zeit- und Datumeinstellung
Betätigen Sie im Bereitschaftsmodus die Taste „Menu“. Damit steigen Sie ins Menu 
Einstellungen ein. Mit den Tasten „Links“ / „Rechts“ wählen Sie die „Zeit- und Datumeinstellung“ 
und bestätigen Ihre Wahl mit der Taste „OK“.
Anmerkung:  Datum und Zeit wird bei der Videoaufnahme dargestellt. Vergewissern Sie sich 

also vor dem Aufnehmen, daß das Datum und die Zeit richtig eingestellt sind. 

8. Funktion der Tondämpfung
Die Funktion der Tondämpfung schalten Sie durch kurzes Drücken der Taste „Rechts“ während 
der Aufnahme ein. Die Schaltfläche des Mikrofons in der linken unteren Ecke wird gestrichen. 
Die Funktion der Tondämpfung hat keinen Einfluß auf die Bildaufnahme, schaltet nur die 
Tonaufnahme aus. Durch erneutes kurzes Drücken der Taste „Rechts“ wird die Tonaufnahme 
wieder eingeschaltet. 
Anmerkung:  Alle Einstellungen werden automatisch gespeichert. nach erneutem Einschalten 

der Kamera muß also keine neue Toneinstellung erfolgen.

9. U disk Mode
Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel zum PC an. Auf dem Bildschirm erscheinen 
zwei Möglichkeiten: USB-Disk und Ladung. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten „Links“ / „Rechts“ 
die Variante USB-Disk aus und betätigen kurz die Taste „OK“.

10. Speichern der Aufnahme
Die Aufnahme wird in der Kamera automatisch gespeichert. Wenn Sie die gespeicherten 
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Aufnahmen ansehen wollen, halten Sie die Taste „Mode“ so lange fest, bis Sie in den Modus 
Umspielen geraten. Drücken Sie zum Umspielen der ausgewählten Aufnahme die Taste „OK“. 
Zum Schließen des Modus Umspielen drücken Sie kurz die Taste „Mode“.

11. Projektion aus der Rückkamera
Schließen Sie die Kamera zum Ladegerät an. Die Kamera fängt sofort mit der Aufnahme an. 
Wenn Sie die Kamera richtig installieren, schaltet sich beim  Rückwärtsgangschalten das Bild 
automatisch auf die Rückkamera um und erscheinen die Rückwärtslinien. In der Einstellung 
kann in der Sektion Rückkamera die Videoauflösung der Rückkamera eingestellt werden.

12. Parkmodus
Im Falle jedwedes Schlags schaltet sich die Kamera ein und beginnt automatisch mit der 
Aufnahme. Das Ein- und Ausschalten des Parkmodus finden Sie im Menu Einstellungen. 
Wiederholt sich kein Schlag binnen zwanzig Sekunden, schaltet sich die Kamera aus und die 
Aufnahme wird unterbrochen. 

13. Auswiegen der weißen Farbe, Kontrast und Belichtung
Sie können das Auswiegen der weißen Farbe, Kontrast und Belichtung einstellen, um ein 
perfektes Bild zu bekommen. Wählen Sie im Menu Einstellungen die entsprechende Wahl aus 
und stellen ideale Projektion mit den Tasten „Links“ / „Rechts“ ein.

Technische Parameter

Bildzerleger 130 W

Auflösung vordere Kamera: 1920 x 1080
hintere Kamera: 1280 x 720

Sehwinkel der Aufnahme 140 Grad

Videoauflösung
Full HD 1920 x 1080,  
HD 1280 x 720,  
VGA 640 x 480

fotoauflösung 1280 x 960, 1600 x 1200, 2048 x 1536

Videoformat MOV / H.264

Bildformat JPEG

Lagerungstemperatur -30°~70°

Betriebstemperatur 0°~50°

Betriebsfeuchtigkeit 15 - 65 % RH

Speicherkapazität unterstützt bis 32 GB Micro SDHC

Spannung DC5V
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Weitere Informationen
1) Für Haushalte: Aufgeführtes Symbol (gestrichener Abfallkorb) auf dem Produkt oder in 
der Begleitdokumentation bedeutet, daß alte elektrische oder elektronische Produkte nicht 
zusammen mit dem Kommunalmüll entsorgt sein dürfen. Zwecks richtiger Entsorgung ist 
das Produkt in vorgegebenen Sammelstellen abzugeben, wo dieses kostenlos angenommen 
wird. Mit richtiger Entsorgung dieses Produktes helfen Sie mit der Erhaltung der wertvollen 
natürlichen Ressourcen und werden behilflich mit der Prävention der potentiellen negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt und Menschengesundheit, was die Folgen der falschen 
Abfallentsorgung sein könnten. Fordern Sie weitere Einzelheiten bei der Ortsbehörde oder der 
nächstliegenden Sammelstelle. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können im Einklang 
mit den nationalvorschriften Bußen angeordnet werden. 
Informationen für die Anwender betreffend Entsorgung der elektrischen und elektronischen 
Geräte (Firmen- und Betriebsanwendung): Zwecks richtiger Entsorgung der elektrischen und 
elektronischen Geräte fordern Sie ausführliche Infos bei Ihrem Händler oder Lieferant. Infos 
für den Benutzer zwecks Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte in anderen 
Ländern außer EU: Das oben angeführte Symbol (gestrichener Abfallkorb) ist nur in den 
Ländern der Europäischen Union gültig. Zwecks richtiger Entsorgung der elektrischen und 
elektronischen Geräte fordern Sie ausführliche Auskünfte bei Ihren Behörden oder beim 
Verkäufer des Gerätes. Alle Infos erklärt das Symbol des gestrichenen Containers auf dem 
Produkt, der Packung oder gedruckten Materialien.

2) Garantiereparaturen sind bei Ihrem Händler geltend zu machen. Bei technischen Problemen 
und Fragen kontaktieren Sie Ihren Händler, der Sie über weitere Abwicklung informieren 
wird. Beachten Sie die Regeln für die Arbeit mit elektrischen Anlagen. Der Benutzer ist nicht 
berechtigt, das Gerät zu demontieren oder beliebige seine Komponente zu tauschen. Beim 
Öffnen des Gerätes oder Entfernung der Deckel entsteht Verletzungsgefahr durch elektrischen 
Strom. Bei falscher Einstellung des Gerätes und seiner Wiedereinschaltung besteht ebenfalls 
ein Unfallrisiko durch elektrischen Strom.

Übereinstimmungserklärung 
Gesellschaft MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o. erklärt hiermit, daß alle Geräte LAMAX 
im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und weiteren einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC sind. Die Produkte sind für den Verkauf ohne 
Beschränkung in Deutschland, Tschechischer Republik, Slowakei, Polen, Ungarn und 
weiteren Mitgliedstaaten der EU bestimmt. Die Gewährleistungsfrist für die Produkte 
beträgt 24 Monate, soweit nicht anders bestimmt ist. Die Übereinstimmungserklärung kann 
vom Web www.lamax-electronics.com heruntergezogen werden.

Alleinimporteur der Produkte LAMAX in die EU: 

MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
http://www.lamax-electronics.com.
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Zařízení využívá vysokovýkonný čip a podporuje Full HD video. Je certifikován CE 
a FCC. Rozlišení je interpolované Full HD 1080p. Před použitím výrobku pečlivě 
pročtěte tento uživatelský manuál.

Ovládání a funkce

1. Konektor pro napájení
2. Konektor pro USB
3. Hlavní vypínač
4. Menu / SOS

5. Mode
6. Vlevo
7. Vpravo
8. OK

A

B

B

A

B

3. 4. 5. 6. 7. 8.
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1. Konektor pro napájení
2. Konektor pro USB
3. Hlavní vypínač
a) Zapnutí / vypnutí přístroje

Pro zapnutí přístroje zmáčkněte a podržte hlavní vypínač. Kamera se spustí a automaticky 
začne nahrávání. 
Pro vypnutí přístroje opět zmáčkněte a podržte hlavní vypínač. Kamera automaticky uloží 
záznam a vypne se.

b) Zapnutí / vypnutí obrazovky
Stiskněte v pohotovostním režimu krátce hlavní vypínač a vypněte tak displej kamery. 
Kamera nadále běží. Opětovným krátkým stisknutím hlavního vypínače obrazovku  zapnete.

4. Menu / SOS
a) Menu 

Stisknutím tlačítka “Menu” v pohotovostním režimu vstoupíte do menu nastavení. Tlačítky 
“Vlevo” / “Vpravo” se pohybujete v  menu a tlačítkem „OK“ potvrdíte volbu. Opětovným 
stisknutím tlačítka „Menu“ opustíte menu nastavení.

b) SoS
Stisknutím tlačítka „Menu“ v režimu video manuálně uzamknete natáčené video. Záznam 
nemůže být automaticky přepsán.

5. Mode
Stiskem tlačítka “Mode” v režimu Video / Foto / Přehrávání přepínáte mezi jednotlivými 
režimy.

6. Vlevo
a) Vlevo

Pro pohyb nahoru v menu a v režimu přehrávání.
b) Přepínání mezi Kamerou 1 a Kamerou 2

Stiskem tlačítka “Vlevo” v režimu Foto nebo v režimu Video přepínáte mezi Kamerou 1  
a Kamerou 2. 

c) Zapnutí / vypnutí detekce pohybu
Stiskněte a podržte tlačítko “Vlevo” v Pohotovostním režimu a spustíte detekci pohybu. 
Opětovným stisknutím tlačítka detekci pohybu vypnete.

d) Zrychlené zpětné přehrávání
Stisknutím tlačítka “Vlevo” při přehrávání videa spustíte zrychlené zpětné přehrávání.
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7. Vpravo
a) Vpravo

Pro pohyb dolů v menu a v režimu Přehrávání
b) Zvuk zapnuto / vypnuto

Stisknete-li v  režimu video tlačítko “Vpravo” vypne se při nahrávání zvuk. Opakované 
stisknutí tlačítka zvuk zapne.

c) Zrychlené přehrávání vpřed
Stisknutím tlačítka “Vpravo” při přehrávání videa spustíte zrychlené přehrávání vpřed.

d) Zobrazení ze zpětné kamery
Stisknutím tlačítka “Vpravo” v  pohotovostním režimu, vypnete / zapnete zobrazení ze 
zpětné kamery.

8. OK
a) nahrávání

nahrávání zapnete stisknutím tlačítka “OK” v režimu Video. Opakované stisknutí tlačítka 
nahrávání vypne.

b) Pořízení fotografie
Stisknutím tlačítka “OK” v režimu Foto, vytvoříte fotografii.

c) Přehrávání videa
Stisknutím tlačítka “OK” v režimu Přehrávání spustíte video.

d) Potvrzení
Stisknutím tlačítka “Menu” v režimu Video / Foto / Přehrávání, vstoupíte do menu nastavení, 
stiskem tlačítek “Vlevo” / “Vpravo” se můžete v menu pohybovat. stisknutím tlačítka “OK” 
potvrdíte svou vybranou volbu.

Pokyny k instalaci
1. Vypněte motor automobilu.
2. Vložte paměťovou kartu do slotu.
     Poznámka:  Používejte pouze karty s vysokou přenosovou rychlostí (vyšší než třída 6). 

Kapacita karty by neměla být nižší než 512 MB a vyšší než 32 GB.
3. Připevněte zařízení na vnitřní zpětné zrcátko v automobilu.
4. Autonabíječku vložte do slotu pro autozapalovač.
5. Autonabíječku připojte do USB zdířky na zařízení.
     Poznámka: Kabel autonabíječky připevněte okolo předního skla automobilu.
6.  nainstalujte zpětnou kameru k zadnímu sklu tak, aby zabírala prostor za vozidlem. Červený 

i černý drát zpětné kamery propojte s couvacím světlem a kabel položte podél kostry 
automobilu. Po ukončení instalace připojte kabel zadní kamery do zrcátka.
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7. nastavte objektiv tak, aby mířil paralelně se zemí.
8. nastartujte motor a zkontrolujte, že je zařízení správně nainstalováno.
     Poznámka:  Pokud je zařízení správně nainstalováno, stavové světlo svítí. Zapněte zařízení 

a přepněte do režimu Video. Kontrolka nahrávání se rozsvítí. Zkontrolujte, zda 
je obraz v pořádku. V případě jakýchkoliv problémů, kontaktujte naši podporu. 

Funkce
1. Automatické nahrávání
Po nastartování automobilu začne autokamera automaticky nahrávat; svítí kontrolka nabíjení, 
svítí kontrolka zapnutí kamery. Po vypnutí motoru automobilu se kamera automaticky vypne  
a záznam uloží. Video soubory se ukládají na paměťovou kartu samostatně. Jakmile je 
paměťová karta plná, kamera začne automaticky přepisovat nejstarší nezamknutý záznam.
Poznámka:  A.  Doba záznamu může být v menu nastavena ve třech stupních 2 / 3 / 5 minut.

B.  Záznamy z přední a zadní kamery se ukládají samostatně do složek s názvem 
“DCIMA” a “DCIMB”.

C.   U některých automobilů je zapalovač neustále pod proudem. V těchto 
případech je nutné kameru od zdroje napětí odpojit tlačítkem na adaptéru 
zapalovače.

D.  Pokud je kamera připojená k napětí vypnutá, lze ji zapnout přidržením hlavního 
vypínače. Funkce automatické nahrávání spustí automaticky nahrávání  
i v tomto případě.

2. Použití funkce ručního nahrávání
Podržíte-li hlavní vypínač po dobu 3 vteřin, kamera se zapne a začne automaticky nahrávat  
a rozsvítí se provozní dioda. Chcete-li kameru vypnout, stiskněte opět hlavní vypínač po dobu 
3 vteřin. Kamera automaticky uloží záznam a vypne se.

3. Režimy kamery
Zařízení nabízí tři režimy Foto / Video / Přehrávání. V pohotovostním režimu se mezi nimi 
přepíná krátkým stisknutím tlačítka “Mode”.

4. Funkce detekce pohybu
V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko “Vlevo”. Jakmile objektiv zaznamená 
pohybující se objekt, kamera začne automaticky nahrávat. Pokud objektiv nezaznamená do 
5 vteřin další pohyb, kamera automaticky vypne nahrávání. Jestliže chcete vypnout funkci 
detekce pohybu, stiskněte a podržte v Pohotovostním režimu tlačítko “Vlevo” nebo v menu 
nastavení vypněte položku “Pohybový senzor“.
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5. G-senzor
Zařízení je vybaveno citlivým nárazovým čidlem, tzv. G-senzorem. V případě nehody vozidel 
senzor tuto situaci zaznamená a kamera automaticky uzamkne záznam proti přepisu a to 
volitelně na 2 / 3 / 5 minut. na displeji v  levé spodní části se objeví ikonka visacího zámku. 
Uzamčený záznam se uloží do speciální složky a nemůže být přehrán časovou smyčkou. 
Zapnutí / vypnutí G-senzoru naleznete v menu nastavení.
“Tip”:  Citlivost G-senzoru lze nastavit v menu nastavení dle momentální situace a použití.

6. Funkce uzamčení souboru
Zařízení obsahuje funkci uzamčení souboru proti přepsání jedním tlačítkem. 
Ve video režimu krátce stiskněte tlačítko “Menu” a záznam bude uzamčen proti přepisu v délce 
2 / 3 / 5 minut po zmáčknutí.

7. Nastavení času a data
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko “Menu” a vstoupíte do menu nastavení. Pomocí 
tlačítek ”Vlevo” / “Vpravo” najeďte na možnost “nastavení času a data” a tlačítkem “OK” potvrďte 
svoji volbu.
Poznámka:  Datum i čas se zobrazuje při nahrávání videa. Proto se před nahráváním vždy 

ujistěte, že máte datum i čas správně nastavený.  

8. Funkce ztlumení zvuku
Funkci ztlumení zvuku spustíte krátkým stisknutím tlačítka “Vpravo” během nahrávání. Ikonka 
mikrofonu v levém dolním rohu se přeškrtne. Funkce ztlumení zvuku nemá vliv na nahrávání 
obrazu, pouze vypne nahrávání zvuku. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka “Vpravo” 
nahrávání zvuku zapnete.
Poznámka:  Všechna nastavení se automaticky ukládají. Po opětovném spuštění kamery tedy 

není nutné provádět znovu nastavení zvuku.

9. U disk mode
Připojte zařízení pomocí  USB datového kabelu k počítači. na obrazovce se objeví dvě 
možnosti: USB disk a nabíjení. Pomocí tlačítek “Vlevo” / “Vpravo” vyberte variantu “USB disk”  
a krátce zmáčkněte tlačítko “OK”.

10. Uložení záznamu
Záznam se na kameru ukládá automaticky. Chcete-li si prohlédnout uložené záznamy, tiskněte 
tlačítko “Mode“ dokud se nedostanete do režimu přehrávání. Tlačítky “Vlevo” / “Vpravo” se 
pohybujete mezi jednotlivými záznamy. K  přehrání vybraného záznamu zmáčkněte tlačítko 
“OK”. Chcete-li zavřít režim přehrávání, krátce zmáčkněte tlačítko “Mode“.
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11. Zobrazení ze zpětné kamery
Připojte kameru na nabíječku, kamera začne okamžitě nahrávat. Pokud kameru správně nain-
stalujete, při zařazení zpátečky se obraz automaticky přepne na zpětnou kameru a zobrazí se 
couvací linky. V nastavení v sekci zpětná kamera lze nastavit rozlišení videa ze zpětné kamery.

12. Parkovací režim
V případě jakéhokoliv nárazu se kamera zapne a začne automaticky nahrávat. Zapnutí nebo 
vypnutí parkovacího režimu naleznete v menu nastavení. Pokud se během dvaceti vteřin náraz 
neopakuje, kamera se vypne a nahrávání přeruší.

13. Vyvážení bílé, kontrast a expozice
Pro co nejdokonalejší obraz si můžete nastavit vyvážení bílé, kontrast a expozice. V  menu 
nastavení vyberte příslušnou volbu a tlačítky ”Vlevo” / “Vpravo” nastavte ideální zobrazení.

Technické parametry

obrazový snímač 130 W

Rozlišení přední kamera: 1920 x 1080  
zadní kamera: 1280 x 720

Zorný úhel snímání 140 stupňů

Rozlišení videa
Full HD 1920 x 1080,  
HD 1280 x 720,  
VGA 640 x 480

Rozlišení fotografie 1280 x 960, 1600 x 1200, 2048 x 1536

Video formát MOV / H.264

Picture formát JPEG

Teplota skladování -30°~70°

Provozní teplota 0°~50°

Provozní vlhkost 15 - 65 % RH

Kapacita paměti Podporuje až 32 GB Micro SDHC

napětí DC5V
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Další informace

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní 
dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány 
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu 
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
(firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si 
vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele 
k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: 
Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou 
likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů 
nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu 
nebo tištěných materiálech. 

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů  
a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte 
pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani 
vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu 
elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž 
vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě: 

Společnost MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení LAMAX jsou 
ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/EC. 
Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v německu, České republice, Slovensku, Polsku, 
Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není 
stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.lamax-electronics.com.

Výhradní dovozce produktů LAMAX do EU: 

MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
http://www.lamax-electronics.com.
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Zariadenie využíva vysokovýkonný čip a podporuje Full HD video. Má certifikáty CE  
a FCC. Rozlíšenie je interpolované Full HD1080p . Pred použitím výrobku si 
dôkladne prečítajte tento používateľský manuál.

Ovládanie a funkcie

1. Konektor pre napájanie
2. Konektor pre USB
3. Hlavný vypínač
4. Menu / SOS

5. Mode
6. Vľavo
7. Vpravo
8. OK

A

B

B

A

B
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1. Konektor pre napájanie
2. Konektor pre USB
3. Hlavný vypínač
a) Zapnutie / vypnutie prístroja

Pre zapnutie prístroja stlačte a podržte hlavný vypínač. Kamera sa spustí a automaticky 
začne nahrávanie.
Pre vypnutie prístroja opäť stlačte a podržte hlavný vypínač. Kamera automaticky uloží 
záznam a vypne sa.

b) Zapnutie / vypnutie obrazovky
Krátko stlačte v pohotovostnom režime hlavný vypínač a vypnite tak displej kamery. Kamera 
naďalej beží. Opätovným krátkym stlačením hlavného vypínača obrazovku zapnete.

4. Menu / SOS
a) Menu 

Stlačením tlačidla “Menu” v pohotovostnom režime vstúpite do menu nastavení. Tlačidlami 
“Vľavo” / “Vpravo” sa pohybujete v menu a tlačidlom “OK“ potvrdíte voľbu. Opätovným 
stlačením tlačidla “Menu“ opustíte menu nastavení.

b) SoS
Stlačením tlačidla „Menu“ v režime video manuálne uzamknete nahrávané video. Záznam 
nemôže byť automaticky prepísaný.

5. Mode
Stlačením tlačidla “Mode” v režime Video / Foto / Prehrávanie prepínate medzi jednotlivými 
režimami.

6. Vľavo
a) Vľavo

Pre pohyb hore v menu a v režime prehrávania.
b) Prepínanie medzi Kamerou 1 a Kamerou 2 

Stlačením tlačidla “Vľavo” v režime Foto alebo v režime Video prepínate medzi Kamerou 1 
a Kamerou 2. 

c) Zapnutie / vypnutie detekcie pohybu 
Stlačte a podržte tlačidlo “Vľavo” v Pohotovostnom režime a spustíte detekciu pohybu. 
Opätovným stlačením tlačidla detekciu pohybu vypnete.

d) Zrýchlené spätné prehrávanie 
Stlačením tlačidla “Vľavo” pri prehrávaní videa spustíte zrýchlené spätné prehrávanie.

7. Vpravo
a) Vpravo

Pre pohyb dole v menu a v režime Prehrávanie.
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b) Zvuk Zapnutý / Vypnutý
Ak stlačíte v režime video tlačidlo „Vpravo“ vypne sa pri nahrávaní zvuk. Opakované 
stlačenie tlačidla zvuk zapne.

c) Zrýchlené prehrávanie vpred
Stlačením tlačidla „Vpravo“ pri prehrávaní videa spustíte zrýchlené prehrávanie vpred.

d) Zobrazenie zo spätnej kamery
Stlačením tlačidla „Vpravo“ v pohotovostnom režime, vypnete / zapnete zobrazenie zo 
spätnej kamery.

8. OK
a) nahrávanie

nahrávanie zapnete stlačením tlačidla “OK” v režime Video. Opakované stlačenie tlačidla 
nahrávanie vypne.

b) nasnímanie fotografie
Stlačením tlačidla “OK” v režime Foto vytvoríte fotografiu.

c) Prehrávanie videa
Stlačením tlačidla “OK” v režime Prehrávanie spustíte video.

d) Potvrdenie
Stlačením tlačidla “Menu” v režime Video / Foto / Prehrávanie, vstúpite do menu nastavení, 
stlačením tlačidiel “Vľavo” / “Vpravo” sa môžete v menu pohybovať. Stlačením tlačidla “OK” 
potvrdíte svoju vybranú voľbu.

Pokyny k inštalácii
1. Vypnite motor automobilu.  
2. Vložte pamäťovú kartu do slotu.
     Poznámka:  Používajte len karty s vysokou rýchlosťou prenosu (vyššou než trieda 6). 

Kapacita karty by nemala byť menšia než 512 MB a vyššia než 32 GB.
3. Pripevnite zariadenie na vnútorné spätné zrkadlo v automobile.  
4. Autonabíjačku vložte do slotu pre autozapaľovač.  
5. Autonabíjačku pripojte do USB dierky na zariadení.
     Poznámka: Kábel autonabíjačky pripevnite okolo predného skla automobilu.
6.  nainštalujte spätnú kameru k zadnému sklu tak, aby nahrávala priestor za vozidlom. Červený 

i čierny drôt spätnej kamery prepojte so svetlom cúvania a kábel položte pozdĺž kostry 
automobilu. Po ukončení inštalácie pripojte kábel zadnej kamery k zrkadlu.

7. nastavte objektív tak, aby mieril paralelne so zemou.



LAMAX DRIVE C5 Dual
Autokamera v spätnom zrkadle

8. naštartujte motor a skontrolujte, či je zariadenie správne nainštalované.
     Poznámka:  Ak je zariadenie správne nainštalované, stavové svetlo svieti. Zapnite zariadenie 

a prepnite ho do režimu Video. Kontrolka nahrávania sa rozsvieti. Skontrolujte, 
či je obraz v poriadku. V prípade akýchkoľvek problémov, kontaktujte našu 
podporu. 

Funkcie
1. Automatické nahrávanie
Po naštartovaní automobilu začne autokamera automaticky nahrávať; svieti kontrolka 
nabíjania i kontrolka zapnutia kamery. Po vypnutí motoru automobilu sa kamera automaticky 
vypne a záznam sa uloží. Súbory videa sa ukladajú na pamäťovú kartu samostatne. Hneď 
ako sa pamäťová karta zaplní, kamera začne automaticky prepisovať najstarší neuzamknutý 
záznam.
Poznámka:  A. Doba záznamu môže byť v menu nastavená v troch stupňoch 2 / 3 / 5 minút.

B.  Záznamy z prednej a zadnej kamery sa ukladajú samostatne do zložiek  
s názvom “DCIMA” a “DCIMB”.

C.  U niektorých automobilov je zapaľovač neustále pod prúdom. V týchto 
prípadoch je nutné kameru od zdroja napätia odpojiť tlačidlom na adaptéri 
zapaľovača.

D.  Ak je kamera pripojená k napätiu vypnutá, možno ju zapnúť podržaním 
hlavného vypínača. Funkcia automatické nahrávanie spustí automaticky 
nahrávanie aj v tomto prípade.

2. Použitie funkcie ručného nahrávania
Ak podržíte hlavný vypínač po dobu 3 sekúnd, kamera sa zapne a začne automaticky nahrávať, 
a rozsvieti sa prevádzková dióda. Ak chcete kameru vypnúť, stlačte opäť hlavný vypínač po 
dobu 3 sekúnd. Kamera automaticky uloží záznam a vypne sa.

3. Režimy kamery
Zariadenie ponúka tri režimy Foto / Video / Prehrávanie. V pohotovostnom režime sa medzi 
nimi prepína krátkym stlačením tlačidla “Mode”.

4. Funkcia detekcia pohybu
V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo “Vľavo”. Len čo objektív zaznamená 
pohybujúci sa objekt, kamera začne automaticky nahrávať. Ak objektív nezaznamená do 
5 sekúnd ďalší pohyb, kamera automaticky vypne nahrávanie. Ak chcete vypnúť funkciu 
detekcia pohybu, stlačte a podržte v Pohotovostnom režime tlačidlo “Vľavo” alebo v menu 
nastavení vypnite položku „Pohybový senzor“.
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5. G-senzor
Zariadenie je vybavené citlivým nárazovým senzorom, tzv. G–senzorom. V prípade nehody 
vozidla, senzor túto situáciu zaznamená a kamera automaticky uzamkne záznam proti prepisu 
a to voľitelne na 2 / 3 / 5 minút. na displeji v ľavej spodnej časti sa objaví ikonka visacieho 
zámku. Uzamknutý záznam sa uloží do špeciálnej zložky a nemôže byť prepísaná časovou 
slučkou. Zapnutie / vypnutie G-senzora nájdete v menu nastavení.
“Tip”:  A.  n ázov zložky s uzamknutými záznamami začína písmenami ZW, názov zložky s bežnými 

záznamami začína písmenami AW.
B.  Citlivosť G-senzora je možné nastaviť v menu nastavení podľa momentálnej situácie  

a použitia.

6. Funkcia uzamknutia súboru
Zariadenie obsahuje funkciu uzamknutia súboru jedným tlačidlom proti prepísaniu. 
Vo video režime krátko stlačte tlačidlo “Menu“ a záznam bude uzamknutý proti prepisu v dĺžke  
2 / 3 / 5 minút po stlačení.

7. Nastavenie času a dátumu
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo “Menu” a vstúpite do menu nastavení. Pomocou 
tlačidiel “Vľavo” / “Vpravo” prejdite na možnosť “nastavenie času a dátumu” a tlačidlom “OK” 
potvrďte svoju voľbu.
Poznámka:  Dátum i čas sa zobrazuje pri nahrávaní videa. Preto sa pred nahrávaním vždy 

uistite, že máte dátum i čas správne nastavený.  

8. Funkcia stlmenie zvuku
Funkciu stlmenie zvuku spustíte krátkym stlačením tlačidla “Vpravo” behom nahrávania. 
Ikonka mikrofónu v ľavom dolnom rohu sa preškrtne. Funkcia stlmenie zvuku nemá vplyv 
na nahrávanie obrazu, len vypne nahrávanie zvuku. Opätovným krátkym stlačením tlačidla 
“Vpravo” nahrávanie zvuku zapnete.
Poznámka:  Všetky nastavenia sa automaticky ukladajú. Po opätovnom spustení kamery teda 

nie je nutné znovu nastavovať zvuk.

9. U disk mode
Pripojte zariadenie pomocou USB dátového kábla k počítaču. na obrazovke sa objavia dve 
možnosti: USB disk a nabíjení. Pomocou tlačidiel ”Vľavo” / “Vpravo” vyberte variantu disk a krát-
kym stlačením tlačidla “OK“ potvrďte.

10. Uloženie záznamu
Záznam sa do kamery ukladá automaticky. Ak si chcete prezrieť uložené záznamy, stlačte 
tlačidlo „Mode“ kým sa nedostanete do režimu prehrávania. Tlačidlami ”Vľavo” / “Vpravo” sa po-
hybujete medzi jednotlivými záznamami. Pre prehrávanie vybraného záznamu stlačte tlačidlo 
„OK“. Ak chcete zavrieť režim prehrávania, krátko stlačte tlačidlo „Mode“.
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11. Zobrazenie zo spätnej kamery
Pripojte kameru na nabíjačku, kamera začne okamžite nahrávať. Ak kameru správne 
nainštalujete, pri zaradení spiatočky sa obraz automaticky prepne na spätnú kameru a zobra-
zia sa cúvacie linky. V nastavení v sekcií spätná kamera je možné nastaviť rozlíšenie videa zo 
spätnej kamery.

12. Parkovací režim
V prípade akéhokoľvek nárazu sa kamera zapne a začne automaticky nahrávať. Zapnutie  
alebo vypnutie parkovacieho režimu nájdete v menu nastavení. Ak sa počas dvadsiatich 
sekúnd náraz neopakuje, kamera sa vypne a nahrávanie preruší.

13. Vyváženie bielej, kontrast a expozícia
Pre čo najdokonalejší obraz si môžete nastaviť vyváženie bielej, kontrast a expozíciu. V menu 
nastavení vyberte príslušnú voľbu a tlačidlami ”Vľavo” / “Vpravo” nastavte ideálne zobrazenie.

Technické parametre

obrazový snímač 130 W

Rozlíšenie predná kamera: 1920 x 1080  
zadná kamera: 1280 x 720

Zorný uhol snímania 140 stupňov

Rozlíšenie videa
Full HD 1920 x 1080,  
HD 1280 x 720,  
VGA 640 x 480

Rozlíšenie fotografie 1280 x 960, 1600 x 1200, 2048 x 1536

Video formát MOV / H.264

formát fotografií JPEG

Teplota skladovania -30°~70°

Prevádzková teplota 0°~50°

Prevádzková vlhkosť 15 - 65 % RH

Kapacita pamäte Podporuje až 32 GB Micro SDHC

napätie DC5V
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Ďalšie informácie

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v priloženej 
dokumentácií znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť 
likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho 
odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate k prevencií 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli 
byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho 
úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácií tohto druhu odpadu 
môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre používateľov  
o likvidácií elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu 
likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie pri 
Vašom predajcovi alebo dodávateľovi. Informácie pre používateľov o likvidácií elektrických  
a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol 
(preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických 
a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na Vašich úradoch alebo pri 
predajcovi zariadenia. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajneru na výrobku, obalu 
alebo tlačených materiáloch.

2) Záručné opravy zariadenia uplatňujte pri svojom predajcovi. V prípade technických 
problémov a otázok, kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom 
postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Používateľ nie je oprávnený 
rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí 
riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom 
zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Vyhlásenie o zhode:

Spoločnosť MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia  
LAMAX sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami 
smernice 2004/108/EC. Produkty sú určené na predaj bez obmedzenia v nemecku, Českej 
republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Záručná lehota je 
na výrobky 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť  
z webu www.lamax-electronics.com.

Výhradný dovozca produktov LAMAX do EU:
MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
http://www.lamax-electronics.com.
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Urządzenie posiada wysoce wydajny chip i umożliwia nagrywanie wideo Full HD. 
Posiada certyfikaty CE i FCC. Posiada rozdzielczość interpolowaną Full HD 1080p. 
Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj poniższą instrukcję obsługi.

Obsługa i funkcje

1. Konektor zasilania
2. Konektor USB
3. Włącznik główny
4. Menu / SOS

5. Mode
6. W lewo
7. W prawo
8. OK

A

B

B

A

B

3. 4. 5. 6. 7. 8.

A

2.1.
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1. Konektor zasilania
2. Konektor USB
3. Włącznik główny
a) Włączenie / wyłączenie urządzenia

W celu włączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj główny włącznik. Kamera się włączy  
i automatycznie zacznie nagrywać. 
W celu wyłączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj główny włącznik. Kamera automatycznie 
zapisze nagranie i wyłączy się.

b) Włączenie / wyłączenie ekranu
W trybie czuwania krótko naciśnij główny włącznik, aby wyłczyć ekran kamery. Kamera 
wciąż jest uruchomiona. Aby włączyć ekran, ponownie krótko naciśnij włącznik główny.

4. Menu / SOS
a) Menu 

W trybie czuwania naciśnij przycisk „Menu“, aby wejść w menu ustawień. Za pomocą 
przycisków “W lewo” / “W prawo” możesz poruszać się w menu, a przyciskiem “OK“ 
potwierdzić wybór. Po ponownym wciśnięciu przycisku „Menu“ wyjdziesz z menu ustawień.

b) SoS
naciskając przycisk „Menu“ w trybie nagrywania ręcznie zabezpieczysz nagrywane wideo. 
nagranie nie może być teraz automatycznie nadpisane.

5. Mode
naciskając przycisk „Mode“ w trybie Wideo / Foto / Odtwarzanie możesz dokonywać 
wyboru między trybami.

6. W lewo
a) W lewo

Do przemieszczania się w górę w menu oraz w trybie odtwarzania.
b) Dokonywanie wyboru pomiędzy Kamerą 1 a Kamerą 2 

Jeżeli wsteczna kamera jest podłączona, urządzenie wyświetla obraz z Kamery 2. naciskając 
przycisk “W lewo” w trybie Wideo możesz dokonywać wyboru między odtwarzaniem  
a nagrywaniem w Kamerze 2. naciskając przycisk “W lewo” w trybie Foto możesz dokonywać 
wyboru między Kamerą 1 a Kamerą 2. 

c) Włączenie / wyłączenie detekcji ruchu
naciśnij i przytrzymaj przycisk “W lewo” w trybie Odtwarzania, aby uruchomić detekcję 
ruchu. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy detekcję ruchu.

d) Przyspieszone odtwarzanie wstecz
nasiskając przycisk “W lewo” podczas odtwarzania widea uruchomisz przyśpieszone 
odtwarzanie wstecz.
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7. W prawo
a) W prawo

Do przemieszczania się w dół w menu oraz w trybie Odtwarzania.
b) Dźwięk włączono / wyłączono

naciśnięcie w trybie Wideo przycisku „W prawo“ spowoduje wyłączenie dźwięku podczas 
nagrywania. Powtórne nasiśnięcie przycisku włączy dźwięk.

c) Przyspieszone odtwarzanie w przód
naciśnięcie przycisku „W prawo“ podczas odtwarzania widea uruchomi przyśpieszone 
odtwarzanie w przód.

d) obraz z kamery wstecznej
naciskając przycisk “W prawo“ w trybie czuwania wyłączysz / włączysz obraz z wstecznej 
kamery.

8. OK
a) nagrywanie

nagrywanie zostanie uruchomione poprzez naciśnięcie przycisku “OK“ w trybie Wideo. 
Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy nagrywanie.

b) Wykonywanie zdjęcia
Zdjęcie zostanie wykonane poprzez naciśnięcie przycisku “OK“ w trybie Foto.

c) odtwarzanie widea
naciskając przycisk “OK“ w trybie Odtwarzania uruchomisz wideo.

d) Potwierdzenie
naciskając przycisk “OK“ w trybie Wideo / Foto / Odtwarzanie wejdziesz do menu ustawień.  
W menu możesz się poruszać za pomocą przycisków “W lewo” / “W prawo”. naciskając 
przycisk “OK“ potwierdzisz swój wybór.

Instrukcja instalacji kamery
1. Wyłącz silnik samochodu.
2. Włóż kartę pamięci do slotu.
     Uwaga:  Używaj wyłącznie kart o wysokim transferze danych (wyższym niż klasa 6.)
                     Pojemność karty nie powinna być niższa niż 512 MB i wyższa niż 32 GB.
3. Przymocuj urządzenie do wewnętrznego wstecznego lusterka w samochodzie.
4. Ładowarkę samochodową podłącz do slotu na zapalniczkę samochodową.
5. Podłącz ładowarkę samochodową do USB urządzenia.
     Uwaga: Kabel ładowarki samochodowej przymocuj wzdłuż przedniej szyby samochodu.
6.  Przymocuj wsteczną kamerę do tylnej szyby tak, aby obejmowała przestrzeń za pojazdem. 

Czerwony i czarny kabelek wstecznej kamery połącz ze światłem cofania a kabel ułuż wzdłuż 
maski samochodu. Po zamocowaniu podłącz kabel wstecznej kamery do przedniej kamery.
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7. Ustaw obiektyw w taki sposób, aby był skierowany paralelnie do ziemi.
8. Uruchom silnik i sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie zainstalowane.
     Uwaga:  Jeżeli urządzenie zostało poprawnie zainstalowane, kontrolka stanu powinna się 

świecić. Włącz urządzenie i przejdź do trybu Wideo. Kontrolka nagrywania zaświeci 
się. Sprawdź, czy obraz jest prawidłowy. W przypadku jakichkolwiek problemów, 
prosimy o kontakt z naszym działem pomocy.

Funkcje
1. Automatyczne nagrywanie
Po uruchomieniu samochodu kamera zacznie automatycznie nagrywać; świeci się kontrolka 
ładowania oraz kontrolka włączonej kamery. Po wyłączeniu silnika kamera automatycznie 
się wyłączy i zapisze nagranie. Pliki wideo zapisują się na karcie pamięci samoczynnie. 
Po zapełnieniu karty pamięci, kamera zacznie automatycznie nadpisywać najstarsze 
niezabezpieczone nagranie.
Uwaga:  A.  Czas trwania jednego odcinka nagrania może być ustawiony w menu na 2 / 3 / 5 minut.

B.  nagrania z  przedniej i wstecznej kamery zapisują się samoczynnie do folderów  
o nazwach “DCIMA” i “DCIMB”.

C.  W przypadku niektórych samochodów zapalniczka samochodowa pozostaje nieustale 
pod napięciem. W tych przypadkach należy odłączyć kamerę od źródła napięcia 
przyciskiem na adapterze zapalniczki. 

D.  Jeżeli kamera, która jest podłączona do napięcia, jest wyłączona, można ją włączyć 
wciskając i przytrzymując przez kilka sekund włącznik główny. Funkcja automatycznego 
nagrywania uruchomi się automatycznie również w tym przypadku.

2. Użycie funkcji ręcznego nagrywania
Jeżeli przyciśniesz włącznik główny przez 3 sekundy, kamera włączy się, zacznie automatycznie 
nagrywać i świeci się kontrolka nagrywania. Jeżeli chcesz wyłączyć kamerę, ponownie przez 
3 sekundy naciśnij główny włącznik. Kamera automatycznie zapisze nagranie i wyłączy się.

3. Tryby kamery
Urządzenie oferuje trzy tryby Foto / Wideo / Odtwarzanie. W trybie czuwania możesz 
dokonywać między nimi wyboru krótko naciskając przycisk “Mode“.

4. Funkcja detekcji ruchu
W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk “W lewo”. Kamera zacznie nagrywać, jak tylko 
obiektyw rozpozna poruszający się obiekt. Jeżeli obiektyw w ciągu 5 sekund nie rozpozna 
kolejnego ruchomego obiektu, kamera automatycznie przestanie nagrywać. Jeżeli chcesz 
wyłączyć funkcję detekcji ruchu, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk “W lewo” lub 
w menu ustawień wyłącz pozycję „Czujnik ruchu“.
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5. G-senzor
Urządzenie jest wyposażone w czujnik uderzenia, tzw. G-senzor. W przypadku zderzenia 
pojazdów senzor zarejestruje zdarzenie i kamera automatycznie zabezpieczy nagranie przed 
nadpisaniem 2 / 3 / 5 minut po wypadku (do wyboru). W lewej dolnej części wyświetlacza 
pojawi się ikona wiszącej kłódki. Zabezpieczone nagranie zapisze się do specjalnego folderu 
i nie może zostać wymazane przez pętlę czasu. Opcję włączenia / wyłączenia G-senzoru 
znajdziesz w menu ustawień.
“Wskazówki”:  A.  nazwa folderu z zabezpieczonymi nagraniami zaczyna się od liter ZW, natomi-

ast nazwa folderu ze standardowymi nagraniami zaczyna się od liter AW.
B.  Czułość G-senzoru można ustawić w menu ustawień zależnie od sytuacji  

i wykorzystania.

6. Zabezpieczenia pliku
Urządzenie posiada funkcję zabezpieczenia pliku przed nadpisaniem za pomocą jednego 
przycisku. W trybie Wideo krótko naciśnij przycisk “Menu“, a nagranie zostanie zabezpieczone 
przed nadpisaniem w długości 2 / 3 / 5 minut po naciśnięciu (do wyboru).

7. Ustawienie czasu i daty
W trybie czuwania nacisnij przycisk “Menu“, aby wejść do menu ustawień. Z  pomocą 
przycisków “W lewo” / “W prawo” znajdź możliwość “Ustawienie czasu i daty“ i przyciskiem “OK“ 
potwierdź swój wybór.
Uwaga:  Data i czas pokazują się podczas nagrywania widea. Dlatego zawsze przed 

nagrywaniem upewnij się, że data i czas są poprawnie ustawione.

8. Funkcja wyciszenia dźwięku
Funkcję wyciszenia dźwięku można uruchomić poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  
“W prawo” podczas nagrywania. Ikonka mikrofonu w lewym dolnym rogu będzie przekreślona. 
Funkcja wyciszenia dźwięku nie ma wpływu na nagrywanie obrazu, wyłączy jedynie 
nagrywanie dźwięku. Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku “W prawo” podczas nagrywania 
włączy dźwięk.
Uwaga:  Wszystkie ustawienia automatycznie się zapisują. Po ponownym włączeniu kamery 

nie ma potrzeby dokonywać ponownych ustawień dźwieku.

9. U disk mode
Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. na wyświetlaczu pojawią się dwie 
możliwości: dysk USB oraz ładowanie. Za pomocą przycisków “W lewo” / “W prawo” wybierz 
możliwość “dysk“ i krótko naciśnij przycisk “OK“.

10. Zapisanie nagrania
nagranie zapisuje się na karcie automatycznie. Jeżeli chcesz obejrzeć zapisane nagrania, nacis-
nij przycisk „Mode“ tak długo, dopóki nie otworzy się tryb odtwarzania. Za pomocą przycisków 
“W lewo” / “W prawo” możesz się przemieszczać między nagraniami. Aby odtworzyć dane na-
granie, naciśnij przycisk „OK“. Aby zamknąć tryb odtwarzania, krótko naciśnij przycisk „Mode“.  
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11. Obraz z wstecznej kamery
Podłącz kamerę do ładowarki, kamera zacznie nagrywać natychmiastowo. Jeżeli kamera 
zostanie poprawnie zainstalowana, po wrzuceniu wstecznego biegu obraz automatyc-
znie przełączy się na kamerę wsteczną i pojawią się linie cofania. W ustawieniach w sekcji  
wstecznej kamery, możliwe jest ustawienie rozdzielczości nagrania wstecznej kamery. 

12. Tryb parkowania
W przypadku jakiegokolwiek uderzenia kamera się włączy i automatycznie zacznie nagrywać.  
Opcja włączenia lub wyłączenia trybu parkowania znajduje się w menu ustawień. Jeżeli  
w ciągu 20 sekund uderzenie się nie powtórzy, kamera się wyłączy i przerwie nagrywanie.

13. Balans bieli, kontrast i ekspozycja
Aby osiągnąć jak najleszą jakość nagrania, możesz sam nastawić balans bieli, kontrast  
i ekspozycję. W menu ustawień dokonaj odpowiedniego wyboru za pomocą przycisków  
“W lewo” / “W prawo” i nastaw idealne parametry.

Parametry techniczne
Senzor obrazu 130 W

Rozdzielczość przednia kamera: 1920 x 1080, 
wsteczna kamera: 1280 x 720

Kąt widzenia kamery 140 stopni

Rozdzielczość widea Full HD 1920 x 1080, HD 1280 x 720, VGA 640 x 480

Rozdzielczość foto 1280 x 960, 1600 x 1200, 2048 x 1536

format wideo MOV / H.264

format foto JPEG

Temperatura magazynowania -30°~70°

Temperatura działania 0°~50°

Wilgotność działania 15 - 65 % RH

Pojemność karty Współpracuje z kartą do 32 GB Micro SDHC

napięcie DC5V
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Pozostałe informacje
1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w dokumentacji 
towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia 
elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć 
do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych 
do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie przyjęty 
bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby 
naturalne oraz przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać 
więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliższym punkcie 
zbiórki. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest zagrożone karą 
przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. Informacja dla użytkowników, 
dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zastosowania  
w przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowych informacje na temat prawidłowej utylizacji 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swojego sprzedawcy lub dostawcy. 
Informacja dla użytkowników dotyczącza utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
w państwach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol (przekreślonego kontenera) 
obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat prawidłowej 
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego możesz uzyskać w swoim urzędzie lub  
u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało określone za pomocą symbolu przekreślonego 
kontenera na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej.

2) Roszczenia gwarancyjne dotyczące urządzeń składaj w miescu zakupu. W przypadku 
problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię  
o dalszym postepowaniu. należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi, 
a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. 
Użytkownik nie jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany jakiejkolwiek 
jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym. niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również 
spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności:
Spółka MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o. niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia 
LAMAX są zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi regulacjami 
Dyrektywy 2004/108/EC. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w niemczech, Republice 
Czeskiej, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech oraz w dalszych krajach UE. Okres gwarancyjny 
na produkty to 24 miesiące, jeżeli nie zostało ustalone inaczej. Deklarację zgodności można 
pobrac ze strony internetowej www.lamax-electronics.com.

Wyłączny dystrybutor produktów LAMAX w EU:
MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
http://www.lamax-electronics.com.
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A készülék nagy teljesítményű chip-et használ és támogatja a HD videó felvételt. 
Megfelel a CE és FCC szabványoknak. A felbontás interpolált FHD 1080P.  
A termék használata előtt, kérjük, részletesen olvassa el ezt a használati 
útmutatót.

Kezelés és funkciók

1. Táp csatlakozó
2. USB csatlakozó
3. Bekapcsoló gomb
4. Menü / SOS

5. Mód gomb
6. Fel
7. Le
8. OK

A

B

B

A

B

3. 4. 5. 6. 7. 8.

A
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1. Táp csatlakozó
2. USB csatlakozó
3. Bekapcsoló gomb
a) Be- és kikapcsolás

Bekapcsoláshoz nyomja meg kicsit hosszabban a bekapcsoló gombot. A kamera bekapcsol 
és automatikusan elindul a felvétel.
Kikapcsoláshoz, nyomja meg kicsit hosszabban a bekapcsoló gombot. A kamera 
automatikusan elmenti a felvételt és kikapcsol.

b) Kijelző Be / Ki kapcsolása
Készenléti állapotban nyomja meg a “Bekapcsoló” gombot a Be / Ki kapcsoláshoz.

4. Menü / SOS
a) Menü 

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a “Menü” gombot a beállítások menü eléréséhez. 
navigálni a “Fel” és “Le” gombokkal lehet, kiválasztani az “OK” gombbal. A Menü gomb újbóli 
megnyomásával lehet kilépni a beállításokból.

b) SoS
Videó felvétel módban nyomja meg a “Menü” gombot a felvétel zárolásához. A zárolt felvétel 
nem kerül felülírásra.

5. Mód gomb
A “Mód” gombbal válthat Videó / Fotó / Visszajátszás mód között.

6. Fel
a) fel

navigálás a Menüben és a Visszajátszás módban.
b) Átváltás a kamerák között

A “Fel” nyíl lenyomásával lehet váltani a Camera 1 és Camera 2 között fotó és videó módban.
c) Mozgásérzékelés be-, kikapcsolása

nyomja meg kicsit hosszabban a “Fel” gombot a mozgásérzékelés aktiválásához. 
Kikapcsoláshoz újra kicsit hosszabban kell megnyomni.

d) Gyors visszatekerés visszajátszásnál
Videó lejátszása közben a “Fel” gomb megnyomásával lehet visszatekerni a felvételt.

7. Le
a) Le

navigálás a Menüben és a Visszajátszás módban.
b) Mikrofon / hangfelvétel be-,

Videó módban a “Le” gombot megnyomva kikapcsolható a mikrofon/hangfelvétel A “Le” 
gomb újbóli megnyomásával visszakapcsolható a hangfelvétel.
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c) Gyors előretekerés
Visszajátszás módban a “Le” gombbal lehet gyorsan előretekerni a felvételt.

d) Hátsó kamera kép
Bekapcsolt állapotban nyomja meg a “Le” gombot a hátsó kamera képére váltáshoz.

8. OK
a) Videó felvétel

A felvétel elindításához, illetve leállításához nyomja meg az “OK” gombot.
b) fotókészítés

Fotó módban nyomja meg az “OK” gombot kép készítéséhez.
c) Videó lejátszás

Videó visszajátszás módban az “OK” gombbal indul a lejátszás, illetve azzal szüneteltethető.
d) Jóváhagyás

Menüben navigálni a “Fel” és “Le” gombokkal lehet, jóváhagyni az “OK” gombbal.

Telepítési útmutató
1. Állítsa le az autó motorját.
2. Helyezze be a microSD kártyát a helyére.
     Megjegyzés:  Használjon nagy sebességű kártyát (gyorsabb, mint class 6). A kártya 

kapacitása nem lehet kevesebb, mint 512 MB vagy több mint 32 GB.

3. Helyezze az eszközt a belső visszapillantó tükörre.
4. Dugja be az autós töltőt a szivargyújtó csatlakozóba.
5. Csatlakoztassa az autós töltőt az eszköz táp csatlakozójába.
     Megjegyzés:  Rögzítse a töltő kábelt a szélvédő mentén, hogy ne zavarja a kilátást. 
6.  Telepítse a hátsó kamerát úgy, hogy jól lássa az autó mögötti területet. Vezesse el a vezetéket 

a karosszéria mentén. A telepítés befejezése után, csatlakoztassa a kábelt a visszapillantó 
tükör kamera hátuljába.

7.  Állítsa be a lencsét, hogy az párhuzamos legyen a talajjal.
8. Indítsa el a motort és ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik.
9. Indítsa el a motort és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett telepítve.
     Megjegyzés:  Ha megfelelően telepítette az állapot Led világítani fog. Kapcsolja be a 

készüléket, indítsa el a felvételt. A felvételjelző Led is világítani fog. Ellenőrizze 
a felvétel minőségét. Bármilyen probléma esetén vegye fel a kapcsolatot 
ügyfélszolgálatunkkal.
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Funkciók
1. Automatikus felvétel
Az autó indításával az autós kamera automatikusan elindítja a felvételt. Az autó leállításával 
a kamera automatikusan elmenti a felvételt és kikapcsol. A videó fájlok egyenként kerülnek 
rögzítésre, a memória kártyára, amikor a kártya megtelik a kamera a legrégebbi nem zárolt 
felvételeket felülírja.
Megjegyzés:  A.  Az egyes felvételek ideje a menüben állítható: 2/3/5 perc között. 

B. Az első és hátsó kamera felvételei külön mappákban kerülnek tárolásra: DCIM 
és DCIMB. 
C.  A szivargyújtó sok autóban folyamatosan áram alatt van. Ilyen esetekben a 

töltőn levő kapcsolóval kell a kamera tápellátását Be-, kikapcsolni. 
D.  Ha a kamera töltője ki van kapcsolva, a bekapcsoló gomb nyomva tartásával 

lehet bekapcsolni a kamerát, ilyenkor az automatikus felvétel is azonnal 
elindul.

2. Manuális felvétel
Bekapcsolt állapotban az “OK” gombbal indítható a videó felvétel, valamint az “OK” gombbal 
le is állítható.

3. Kamera módok
A készülék három módban használható, Videó / Fotó / Visszajátszás. Az egyes módok között 
bekapcsolt állapotban a “Mód” gombbal lehet váltani.

4. Mozgásérzékelés funkció
Bekapcsolt állapotban a “Fel” gombot kicsit hosszabban nyomva, tartva aktiválható a 
mozgásérzékelés. Ahogy a lencse előtt mozgás történik, a felvétel elindul. Ha kamera nem 
érzékel további mozgást 5 percen belül, automatikusan leáll a felvétel. Kikapcsoláshoz tartsa 
nyomva kicsit hosszabban a “Fel“ gombot.

5. G-szenzor
A készülék tartalmaz egy ütés érzékeny szenzort, úgynevezett G-szenzort. Ha egy baleset 
történik, a szenzor érzékeli a helyzetet és a kamera automatikusan zárolja a felvételt a 
felülírástól a baleset előtti 10 másodperctől a baleset utáni 2 / 3 / 5 percig. Egy lakat ikon jelenik 
meg a kijelző jobb felső sávjában. A zárolt felvétel egy külön speciális mappába kerül, és nem 
lehet felülírni folyamatos felvétel során.
“Tipp”:  A.  A zárolt felvételeket tartalmazó mappák neve ZW betűkkel kezdődik, a normális 

felvételeket tartalmazó mappák neve AW betűkkel.
   B.  A G-szenzor érzékenysége a menüben állítható a kívánalmaknak megfelelően.
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6. Fájlzárolás funkció
Videó felvétel módban nyomja meg a “Menü” gombot a felvétel zárolásához. A zárolt felvétel 
nem kerül felülírásra.

7. Idő és dátum beállítása
Bekapcsolt állapotban a “Menü” gombbal érhető el a beállítások menü, azon belül pedig az 
’Idő és dátum beállítása’.
Megjegyzés:  A dátum és idő megjelenik a kijelzőn felvétel közben, ezért fontos, hogy 

pontosan be legyen állítva. 

8. Elhalkítás funkció
Felvétel közben a “Le” gombbal kikapcsolható a mikrofon. A mikrofon áthúzott ikonja jelzi az 
elhalkítást. A funkció nem befolyásolja a videó rögzítést, csak a hangfelvételt. A “Le” gomb 
újbóli megnyomásával visszakapcsolható a mikrofon.
Megjegyzés:  A beállítások automatikusan elmentődnek. A kamera újraindításánál nem kell 

újra beállítani a hangot.

9. Meghajtó mód
Csatlakoztassa a készüléket USB kábellel a számítógéphez. A kijelzőn 3 funkció jelenik meg: 
meghajtó, kamera és töltés. A “Fel” és “Le” gombokkal lehet navigálni és az “OK” gombbal 
kiválasztani.

10. Mentett felvételek
A kamera automatikusan elmenti a felvételeket. A “Mód” gombbal lehet belépni a Visszajátszás 
módba. A “Fel” és “Le” gombokkal lehet váltani a felvételek között, az “OK” gombbal indítható 
a lejátszás.

11. A hátsó kamera nézete
Csatlakoztassa az autós töltőt a kamerához és kösse be a hátsó kamera piros kábelét a tolató 
lámpa pozitív pólusához. Ha a kamera megfelelően lett telepítve, hátramenetbe kapcsolva a 
kijelző képe át vált a hátsó kamera képére és megjelennek a tolatást segítő vonalak is. A tolató 
kamera felbontása a menüben beállítható.

12. Parkoló mód
Ha a parkoló mód aktív, bármilyen ütés hatására elindul a felvétel. Ha nincs további ütés 20 
másodpercen belül, a felvétel leáll.

13. Fehéregyensúly, kontraszt, és expozíció
A legjobb képminőség eléréséhez állítható a fehéregyensúly, kontraszt és az expozíció.  
A beállítások menüben válassza ki a kívánt opciót és a “Bal” / “Jobb” gombokkal beállítható a 
tökéletes kép.
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Technikai paraméterek

Kép szenzor 130 W

felbontás Első kamera: 1920 x 1080  
Hátsó kamera: 1280 x 720

Kamera látószög 140 fok

Videó felbontás
Full HD 1920 x 1080,  
HD 1280 x 720,  
VGA 640 x 480

fotó felbontás 1280 x 960, 1600 x 1200, 2048 x 1536

Videó formátum MOV / H.264

Kép formátum JPEG

Tárolási hőmérséklet -30°~70°

Működési hőmérséklet 0°~50°

Működési nedvesség tart. 15 - 65 % RH

Memória kapacitás max. 32 GB Micro SD kártya

Tápfeszültség DC5V
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Egyéb információk 

1) Háztartások részére: A terméken vagy kísérő dokumentációban lévő jelölés (áthúzott kuka) 
azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus terméket az életciklusa végén külön gyűjtőbe 
kell kidobni, nem szabad a háztartási hulladékba rakni. A termék megfelelő likvidálásával segíti 
megőrizni az értékes természeti forrásokat és segíti megelőzni az esetleges negatív hatásokat 
a környezetre és emberi egészségre, amit a hulladék nem megfelelő likvidálása okozhatna. 
További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyre.  
A termék nem megfelelő likvidálása miatt a nemzeti törvények értelmében bírság is kiszabható. 
Tájékoztató az elektromos vagy elektronikus termékek likvidálásával kapcsolatban az Európai 
Közösségen kívüli államokban élő felhasználók részére: A terméken látható jelölés (áthúzott 
kuka) csupán az Európai tagállamokban érvényes. Az elektromos és elektronikus termékek 
megfelelő likvidálásával kapcsolatban kérjen részletes tájékoztatást a helyi hatóságoktól vagy 
a termék értékesítőjétől. Mindent kifejez az áthúzott kuka jelölése a terméken, csomagoláson 
vagy nyomtatott dokumentumokon.

2) A berendezés garanciális javítás igényét érvényesítse a forgalmazónál. Műszaki problémák 
és kérdések esetén lépjen kapcsolatba az értékesítővel, aki tájékoztatja Önt a további 
lépésekről. Tartsa be az elektromos berendezésekre vonatkozó előírásokat. A felhasználó nem 
jogosult a berendezés szétszerelésére sem bármely részének cseréjére. Amennyiben a borítást 
felnyitja vagy eltávolítja, az áramütés veszélyének teszi ki magát. A berendezés nem megfelelő 
összerakása és ismételt csatlakoztatása esetén is áramütés veszélyének teszi ki magát.

Megfelelőségi nyilatkozat:

A MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o. cég ezennel kijelenti, hogy minden LAMAX termék megfelel 
a vonatkozó alapvető követelményeknek és a 2004/108/EC irányelv egyéb előírásainak. 
A termékeket németország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország 
és az európai piacokra korlátozás nélkül szánjuk. A termékre 24 hónap jótállást nyújtunk, 
amennyiben nincs másképp határozva. A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www. lamax-
electronics.com oldalról.

A LAMAX termékek az EK piacán kizárólagos forgalmazója: 

MagiCam HD SOLUTIOnS s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
http://www.lamax-electronics.com.


